Financiamento da GAT de Distrito

Crie uma apresentação excepcional
Você já se perguntou o que torna uma história boa para o Financiamento da GAT de Distrito para que o seu distrito
receba US$ 500?
Confira esses exemplos e os pontos-chave nas laterais para ver o que torna a apresentação de uma história excepcional.
Incentivando os Associados Jovens

Descreva o
impacto que
essas etapas

Compartilhe como
as pessoas
responderam.

A GAT do distrito 404A1 é um time totalmente feminino. No início do ano
Leonístico de 2021, tomamos a decisão de trabalhar juntos para permitir que
o Distrito 404A1 da Nigéria se destacasse, particularmente na área de
associados jovens. Na primeira semana nós criamos um grupo no WhatsApp
e compartilhamos os planos das atividades propostas. Para cada atividade
de treinamento da GLT, a GMT garantiu que associados e não associados
participassem, e a GST incentivou todos os clubes a reportarem esses
treinamentos, bem como todas as suas atividades de serviço. A GLT
incentivou aqueles treinados no FDI/ALLI a facilitarem diferentes
treinamentos para Leões, Leos e outros em liderança e habilidades
particularmente pertinentes para o novo normal. O treinamento de
associados conduzido na região 8 foi particularmente um sucesso da GAT.
O Leo Clube Edo Diamond (a pedido dos jovens) foi fundado pelo Lions
Clube Edo Diamond após o treinamento para obter habilidades. A presidente
Companheira Leão Patience Eferyanan e os associados do Lions Clube Edo
Diamond envolveram os jovens em torno da estrada Circular Leste em Benin
em um treinamento para obter habilidades; fazendo fascinations, que
atualmente são uma tendência no mundo da
moda. O treinamento (em fazer fascinations) foi
realizado em 11 de agosto de 2020. Os
associados do Lions Clube Edo Diamond
patrocinaram os recursos para ensinar; fitas,
tesouras, tecidos que os participantes levaram de
graça para casa, junto com as fascinations que
produziram, após o treinamento. O treinamento foi
excelente com jovens muito entusiasmados.

Concentre-se no
tópico.

Mostre os passos
dados.

Inclua uma
imagem.

Dias depois vários outros jovens ouviram sobre o
treinamento e pediram à presidente do Lions
Clube Edo Diamond para oferecer outra sessão
de treinamento. Ela, orientada pela GMT, os
incentivou a se unirem para formar um Leo clube
e depois ensinarem aos outros as habilidades que aprenderam. Eles ficaram
animados! A GMT apoiada por um Leo-Lion iniciou o processo de fundação,
as reuniões foram marcadas, e o Leo Clube foi fundado com sucesso e
continua a se reunir.
A GST estava disponível para apoiar os Lions e Leo Clubes Edo Diamond. A
GAT continua apoiando o quadro associativo, treinamento e excelência em
serviço dos clubes no D404A1 da Nigéria.

Para mais informações, ou para se inscrever para o Financiamento da GAT de Distrito, visite
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-district-funding

Financiamento da GAT de Distrito

Crie uma apresentação excepcional
Como enfrentamos a queda drástica de associados em dezembro ...

Conte como você
se sentiu.

Descreva
momentos e
preparação.

Descreva as
medidas
tomadas.

Eu, como governador de distrito, recebi 2.915 associados no início deste ano
Leonístico em julho. Havíamos planejado um crescimento constante ao
longo do ano para atingir a meta de pelo menos 10% de crescimento e
estávamos progredindo com um crescimento líquido positivo de 189
associados no final de novembro. Tínhamos previsto algumas baixas em
dezembro, mas foi um choque grande perder mais de dois terços dos
números que adicionamos nos primeiros seis meses. Fechamos o
crescimento líquido de associados em dezembro de 2019 em menos 111.
Tentamos tudo que estava ao nosso alcance, mas os resultados ficaram
longe das nossas
expectativas. Foi no pico
do inverno e um de
nossos clubes (LC
Varanasi Century) havia
firmado parceria com uma
Estação de Rádio FM
popular (98.3, Rádio
Mirchi) para distribuir
agasalhos, cobertores e
cestas básicas aos
necessitados tarde da
noite e nas primeiras
horas da madrugada.
Enquanto eu estava lendo uma de suas postagens nas redes sociais, surgiu
uma ideia. Na noite seguinte, eu estava lá no estúdio deles em Varanasi, e
foi gravada uma entrevista por um dos populares RJs (DJs). Falei sobre o
que os Leões fazem e como alguém pode se afiliar a um clube para fazer o
que querem fazer.
No dia seguinte, enquanto o canal continuava falando sobre como eles
haviam colaborado com Lions Clubs International na semana de serviços,
eles continuaram tocando músicas e trechos da minha entrevista gravada na
noite anterior. O episódio inteiro foi reprisado novamente naquela noite. Para
expandir a eficácia, solicitei um pequeno vídeo do episódio, que compartilhei
em várias plataformas nas redes sociais. Para minha total surpresa, recebi
um grande volume de ligações (eu tinha dado meu número de telefone no
ar) de pessoas que desejavam se associar a Lions Clubes.
No passado, conversamos com alguns grupos em distritos próximos para
formar novos clubes, mas não tivemos sucesso. Mas depois que esse
episódio foi ao ar, adicionamos novos associados aos clubes existentes e
conseguimos fundar dois novos clubes em janeiro e outro em fevereiro e
houve uma melhora no crescimento líquido de associados de menos 111
para mais 182 em um período de dois meses e meio. Estamos conversando
com pelo menos mais dois clubes que despontarão em breve.

Explique a
situação e as
circunstâncias.

Compartilhe uma
imagem.

Revele o que
aconteceu em
decorrência das
suas ações.

Para mais informações, ou para se inscrever para o Financiamento da GAT de Distrito, visite
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-district-funding

